
๑ 
 

  

 ส่วนที่ ๑ 
 

 
 
๑.  บทนำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน และการ
จำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีมีความสะดวกมากข้ึน 

   การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัน
ห้วยทราย  เป็นแผนงานที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่   
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดำเนินงานไปดำเนินการในภาคปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงต่อไป   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวก 

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 
ขั้นตอนที่ ๒ …  



๒ 
 

  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 

 
  ส่วนที่  ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  
๓.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑) 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนการจัดทำ.. 



๓ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  

 
๔.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  



๔ 
 

  

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา

ขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



๕ 
 

  

  
  

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 
 
๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

 
 
 

๑๕ 
 
 

 

 
 
 

๑๕ 

 
 
 

๑,๔๕๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 

๖.๒๗ 

 
 
 

สำนักปลดั 
 

กองคลัง 
 

รวม ๑๕ 
 

๑๕ ๑,๔๕๔,๐๐๐ 
 

๖.๒๗   

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 



๖ 
 

  

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 
๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๒.๔  แผนงานงบกลาง 
๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

๑๔ 
        ๑๒ 

๒ 
๘ 
๘ 

 
 

๑๔ 
๑๒ 
๒ 
๘ 
๘ 
 

 
 

๓,๐๑๐,๖๔๙ 
๔๕๖,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

๑๒,๘๑๔,๔๔๘ 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๒.๙๗ 
๑.๙๗ 
๐.๑๗ 

๕๕.๒๓ 
๐.๗๖ 

 
 

กองการศึกษาฯ 
สำนักปลดั 

 
 
 
 

 
 

รวม ๔๔ ๔๕.๘๒ ๑๖,๕๐๑,๐๙๗ ๗๑.๑  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
 



๗ 
 

  

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน ส่งเสริมการลงทุน เกษตร  และการ
ท่องเท่ียว 
 
๓.๑  แผนงานการเกษตร 

 
 

 
 

๓ 

 
 

 
 

๓ 

 
 

 
 

๗๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

๐.๓๐ 

 
 

 
 

สำนักปลดั 
 

รวม ๓ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๐.๓๐   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

 
๖ 

 
 

 
 
 

๖ 

 
 
 

๒๙๔,๐๐๐ 

 
 
 

๑.๒๘ 

 
 
 

 สำนักปลัด 

รวม ๖ 
 

๖ ๒๙๔,๐๐๐ ๑.๒๘   

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
 



๘ 
 

  

 
 
                                                                                                  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
๕.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 
๔ 

๒๐ 

 
๔ 

๒๐ 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

๓,๗๗๔,๘๐๐ 
 

 
๑.๒๑ 

๑๖.๒๗ 

 
 

กองช่าง 
 

รวม ๒๔ ๒๔ ๔,๐๕๔,๘๐๐ 
 

๑๗.๔๘  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑  แผนงานเกษตร 
๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

๑ 
๒ 

 
 

๑ 
๒ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

๐.๐๘ 
๒.๐๗ 

 
 

กองช่าง 
 
 

รวม ๓ ๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๒.๑๕  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
 



๙ 
 

  

 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 
 
๗.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

๖ 

 
 
 

๖ 
 

 
 
 

๓๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑.๔๒ 

 
 
 

กองการศึกษา ฯ  
 
 

รวม 
 

๖ ๖ 
 

๓๑๐,๐๐๐ ๑.๔๒  

รวมท้ังหมด 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๒๓,๒๐๓,๘๙๗ ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
 



๑๐ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    ๑.๑  แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท)   

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

 พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการ อบต.หันห้วยทราย 

เคลื่อนที ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ป ระชาชน  จั ด ห าถุ งยั ง ชี พ  ก าร
ประกอบอาหาร ประกวด/แข่งขัน
มัดหมี่- ส้มตำ และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

๓๐,๐๐๐ ม.๑-๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

๒ โครงการอบรมเพิ่มความรู้
ด้านกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
เพิ่มความรูด้้านกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

 

            

๓ ค่าวัสดสุำนักงาน วัสดไุฟฟ้า
และวิทยุ  วัสดุงานบ้านงาน
ครัว  วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเช้ือเพลิง วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่   

จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ  เช่น  แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์  Laser  แผ่นกรองแสง  
อุปกรณ์เพิ่มเติม น้ำมัน  แบตเตอรี่
ถ้วย ชาม ฯลฯ 

๔๗๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด, 

กองคลัง, 
กองช่าง, 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๑ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
 ๑.๑  แผนงานดา้นบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร อบต. 

หันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม/ค่า
เดินทางไปราชการของผู้บริหาร.
สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตำบล,
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  

๒๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด,ส่วน
ศึกษา,กอง
ช่าง,กอง

คลัง 

            
 
 
 
 

๕ สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
 

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็น
กลางเพื่อเป็นผูด้ำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ทีม่า
ใช้บริการกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลหันห้วยทราย   

๒๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

๖ จ้างเหมาเวรยาม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเวรยาม
รักษาทรัพย์สินทางราชการ 

๘๔,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๒ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    ๑.๑  แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป   

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ๗ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๖๐,๐๐๐ อบต.หัน

ห้วยทราย 
สำนักงาน

ปลัด 
            

๘ ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆภายในสำนักงาน  

ครุภณัฑ์ประเภทต่าง  ฯลฯ 

๑๓๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด, 

            

๙ โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและ
สมาชิกองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลหันห้วยห้วย
ทราย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัน
ห้วยห้วยทราย  

๕๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนกังาน
ปลัด 

            

 
 

 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๓ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    ๑.๑  แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป    

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๐ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา่ยในการค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

๔๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด,กอ 

 

            

๑๑ ค่าจ้างเหมาบริการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบการ ดดัแปลง ต่อ
เติม ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าจา้งเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง มิใช่เป็นการ
ประกอบการ ดดัแปลง ต่อเติม เชน่ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานท่ี 
บอกทางฯลฯ 

๖๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

 

            

๑๒ ค่าจ้างเหมาจดัทำวารสาร 
อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่า
ติดตั้งรับสัญญานดาวเทียม 
ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัทำวารสาร 
อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่าติดตัง้รับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

๔๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย  

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๔ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    ๑.๑  แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป    

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๓ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
๑๐,๐๐๐ อบต.หัน

ห้วยทราย 
สำนักงาน
ปลัด,กอ 

 

            

๑๔ โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา 
อบต.และผู้นำในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต.และผู้นำในชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

 

            

๑๕ ประชุมประชาคมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประชุมประชาคม
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑๕,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 
ม.๑-ม.๙ 

             

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๕ 
 

  

                                                                                                                                                                  
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑  แผนงานด้านการศึกษา  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ค่าอาหารเสรมิ (นม)         จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนใน
เขตตำบลหันห้วยทราย 

 

๗๘๖,๘๙๙ ศพด.และ
โรงเรียนใน
เขตตำบล
หันห้วย
ทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๒ อุดหนุนอาหารกลางวัน       จัดจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ 
โรงเรียน ในเขตตำบลหันห้วยทราย 

๑,๒๘๑,๐๐๐ โรงเรียนใน
เขตตำบล
หันห้วย
ทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ สนับสนุนค่าจัดเรียนการ
สอนให้แก่เด็กเล็กในศพด.
องค์การบริหารส่วนตำบล
หันห้วยทราย จำนวน  ๓  
ศูนย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเดก็เล็ก 
ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด. ท้ัง ๓ ศูนย ์

 
๑๕๓,๐๐๐ 

 
ศพด. ท้ัง ๓ 

ศูนย์ 

 
กอง

การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. 02 
 



๑๖ 
 

  

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑   แผนงานด้านการศึกษา  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินก

าร 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า (ค่ า อ า ห า ร
กลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริห ารส่วนตำบลหันห้ วย
ทราย จำนวน  ๓  ศูนย์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่อาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

๔๖๓,๐๕๐    ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
ในเขต
ตำบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

๕ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน จำนวน  ๓  ศูนย ์

- เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ค่าอปุกรณ์
การเรยีน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๑๐๑,๗๐๐     ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
ในเขต
ตำบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๗ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    ๒.๑  แผนงานด้านการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุ

งานบ้านงานครัว วัสดุกีฬา 
วัสดุคอมพิวเตอร ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสำนักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว  

๔๐,๐๐๐   อบต.หัน
ห้วยทราย 

ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๗ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรี ย น รู้ น อ ก ส ถ าน ที่ ข อ ง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๓ ศูนย์ 

๓๐,๐๐๐     ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตตำบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่ อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ 

๒๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตตำบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๘ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑  แผนงานด้านการศึกษา  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๙ โค รงการปฐมนิ เทศศู นย์

พัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหันห้วยทราย 
        

- เพื่ อ เป็ น ค่ าค่ า ใช้ จ่ าย  โค รงก าร
ปฐมนิ เทศศูนย์พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
 

๑๐,๐๐๐     ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตตำบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๐ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ 
ศูนย์ 

๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๑ ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม  เพื่อจ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาและ
ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใชต้่างๆ
ภายในส านกังาน  

๔๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย  

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๙ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑  แผนงานด้านการศึกษา  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๒ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา

ศักยภาพ บุคลากร อบต. 

หันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม/ค่า
เดินทางไปราชการของผู้บริหาร.สมาชิก 
อบต.,พนักงานส่วนตำบล,
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  

๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด,ส่วน
ศึกษา,กอง
ช่าง,กอง

คลัง 

            

๑๓ ค่าจ้างเหมาจดัทำวารสาร 
อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่า
ติดตั้งรับสัญญานดาวเทียม 
ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัทำวารสาร 
อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่าติดตัง้รับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

๒๕,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย  

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

            

๑๔ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา่ยในการค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

๑๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด,กอ 

 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๐ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    ๒.๒   แผนงานด้านสาธารณสขุ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ป้องกันการระบาดของ

ไข้เลือดออก (จัดซื้อสารกำจัด
ยุ่งลาย น้ำยาพ่นหมอกควัน)     

จัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย   ๗๑,๕๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๒ จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น(น้ำมันสำหรับพ่นหมอก
ควัน) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
(น้ำมันสำหรับพ่นหมอกควัน) 

๓๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักปลัด             

๓ จัดซื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุข
สุนัขบ้าพร้อมไซริงค์ สำหรับ
ฉีดให้กับสุนัขและแมว 

เพื่อจัดซื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุขสุนัข
บ้าพร้อมไซริงค์ สำหรับฉีดให้กับสุนัข
และแมว 

๒๔,๕๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักปลัด             

๔ โครงการคดัแยกขยะมูล 
ฝอยในครัวเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการคดัแยกขยะมูล 
ฝอยในครัวเรือน 

๕๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักปลัด             

๖ โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

๒๐,๐๐๐ ม.๑-ม.๙ สำนักปลดั             

๗ โครงการสำรวจข้อสัตว์และ
ลงทะเบียนจำนวนสัตว ์

เพื่อจ่ายเป็นสำรวจข้อมลูสตัว์และ
ลงทะเบียนจำนวนสัตว ์

๕,๐๐๐ ม.๑-ม.๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

แบบ ผด. 02 
 



๒๑ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานด้านสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๘ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
(CPR) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 

๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักปลดั             

๙ โครงการอบรมอาสาปศุสตัว์
ตำบลหันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
อาสาปศุสัตว์ตำบลหันห้วยทราย 

๑๕,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักปลดั             

๑๐ โครงการอบรมอาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) 

๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักปลดั             

๑๑ จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอก
ควันกำจัดยุงลาย 

เพื่ อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการฉีดพ่น
หมอกควันกำจัดยุงลายภายในตำบลหัน
ห้วยทราย 

๒๐,๐๐๐ ม.๑-ม.๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๒ อุดหนุนโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.๑-ม.๙ 

๑๘๐,๐๐๐ ม.๑-ม.๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 

 

แบบ ผด. 02 
 
 



๒๒ 
 

  

 
 

 
ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
   ๒.๓   แผนงานด้านสังคมสงเคราะห ์

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ 

 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพผู้พิการ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพผู้พิการ 

 

๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักปลดั             

๒ โครงการออกเยีย่มบ้าน
ผู้ด้อยโอกาสผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปล่อยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออก
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
ผู้ปล่อยเอดส ์

๒๐,๐๐๐               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๓ 
 

  

 
 

ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    ๒.๔ แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ 

 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนหลักประกั น
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๒ 
 
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา       

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา
ในเขตตำบล 
หันห้วยทราย    

๙,๑๒๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

๓ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ           

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ในเขตตำบลหันห้วยทราย     

๒,๘๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

๔ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์        

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ในเขตตำบลหันห้วยทราย    

๑๒,๐๐๐    หมู่ที่ ๑-๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๔ 
 

  

 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ 

 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สังคม 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ๑๕๗,๙๖๘ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักปลดั             

๖ 
 
 

เงินสำรองจ่าย 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
จำเป็นเร่งด่วนไมส่ามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้    

๑๘๗,๖๘๐ หมู่ที่ ๑-๙ สำนักปลดั             

๗ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตตำบลหัน
ห้วยทราย     

๓๗๔,๘๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักปลดั             

๘ เงินสมกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมกองทุนเงินทดแทน  ๗,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักปลดั             

 

แบบ ผด. 02 
 



๒๕ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    ๒.๕   แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ตามโครงการสตรีกับวิถเีศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๒ โครงการส่งเสริมและฝึกฝน
อาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในตำบลหันห้วย
ทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
และฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจในตำบลหันห้วยทราย 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๓ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนนุการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๔ โครงการสานสมัพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการตาม
โครงการสานสมัพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๖ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    ๒.๕ แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ 

 
 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันา
ผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

อบต. 
หันห้วย
ทราย 

            

๖ โครงการเยาวชนหันห้วยทราย
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชน
หันห้วยทรายห่างไกลยาเสพติด 

๓๐,๐๐๐ อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

๗ โครงการจติอาสาเราทำด ี
ด้วยหัวใจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการ
ตามโครงการจติอาสาเราทำด ี
ด้วยหัวใจ 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๘ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
ให้ความรู้การป้องกันการทุจริต 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๗ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผน  สง่เสริมการลงทุน  เกษตร  และการท่องเที่ยว  
    ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ 

 
 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตร 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐,๐๐๐ ศูนย์ถ่าย 
ทอดเทคโน 

โลยฯี 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๒ 
 
 

โครงการเพิม่ศักยภาพเกษตร
ในตำบลหันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการเพิม่ศักยภาพเกษตรในตำบล
หันห้วยทราย 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๓ โครงการน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ตำบล
หันห้วย
ทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๘ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
    ๔.๑   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. โครงการรณรงค์

ประชาสมัพันธ์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาล 

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาล 

๑๐๐,๐๐๐ ตำบลหัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
จราจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการให้ความรู้ดา้นจราจรแก่
ประชาชนในตำบลหันห้วยทราย 

๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๓ จ้างเหมาในการจดัทำป้าย
เตือนจราจรภายในตำบล  
หันห้วยทราย 

เพื่อจ้างเหมาในการจดัทำป้ายเตือน
จราจร ภายในตำบลหันห้วยทราย 

๑๐,๐๐๐ ตำบลหัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๔ โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัใน
ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน 

๓๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

        
 
 

 

    

๕ โครงการฝึกอบรมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย ์

๑๐๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๖ จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง เพื่อเป็นค่าเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕  ปอนด์ 

๓๔,๐๐๐ ม.๑-ม.๙ สำนักงาน
ปลัด 

            

แบบ ผด. 02 
 



๒๙ 
 

  

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ค่าจ้างเหมาจดัทำวารสาร 

อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ 
ค่าถ่ายระวางแผนท่ี ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัทำวารสาร 
อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่าติดตัง้รับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

๑๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย  

กองช่าง 
 

            

๒ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพ บุคลากร อบต. 

หันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม/ค่า
เดินทางไปราชการของ พนักงานส่วน
ตำบล,และพนักงานจ้าง  

๕๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

กองช่าง 
 

            

๓ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆภายในสำนักงาน  

ครุภณัฑ์ประเภทต่าง  ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

กองช่าง 
 

            

๔ ค่าวัสดสุำนักงาน วัสดไุฟฟ้า
และวิทยุ  วัสดุงานก่อสร้าง  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
วัสดุคอมพิวเตอร ์

เพื่อจ่ายเป็นจ่าจดัซื้อ วัสดุสำนักงาน 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  วัสดุงานก่อสร้าง  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

๑๔๐,๐๐๐ อบต.หัน
ห้วยทราย 

กองช่าง 
 

            

 
 

 

แบบ ผด. 02 
 



๓๐ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ อุดหนุนโครงการขยายเขต

ไฟฟ้า บ้านโนนหญ้ านาง 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย ในการ
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 

๖๐,๐๐๐ บ้านโนน
หญ้านาง  
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง             

๖ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านโกรกหิน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย ในการ
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 

๙๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๘ กองช่าง             

๗ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านหนองม่วงใหญ ่
 หมู่ที่ ๕ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย ในการ
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 

๑๐๐,๐๐๐ บ้านหนอง 
ม่วงใหญ่ 
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง             

๘ อุ ดห นุ น โครงก ารติ ด ตั้ ง
ไฟฟ้ าส่องสว่าง บ้ านหัน
ห้วยทราย  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย ในการ
ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

๓๐,๐๐๐ บ้านหัน
ห้วยทราย  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. 02 
 



๓๑ 
 

  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๕.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินก

าร 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการก่อสร้างโรงครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองช่อง
แมว  

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งโรงครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองช่องแมว  
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๑๐๐,๐๐๐ ผดด.บา้น
หนองช่อง

แมว 

กองช่าง             

๒ โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า
แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองช่องแมว 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งอ่างล้างหน้า
แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ช่องแมว ตามแบบอบต.หันห้วยทราย
กำหนด   

๓๕,๐๐๐ บ้านดอน
กลอย หมู่ที่ 

๖ 

กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ไป
หนองคลอง 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนองม่วงใหญ ่หมู่ที่ ๕ 
ไปหนองคลอง ตามแบบอบต.หันห้วย
ทรายกำหนด   

๓๐๓,๐๐๐ บ้านหนอง
ม่วงใหญ ่ 
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง             

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองไผ่ระหอกโพธ์ิ – โสก
ขี้หนู  บ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ ๓ 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายหนองไผร่ะหอกโพธิ์ – 
โสกข้ีหนู  บ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ ๓  
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๔๘๕,๐๐๐ บ้านเพ็ด
น้อยหมู่ที่ ๓ 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๓๒ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินกา

ร 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
ดินโคกบ้านน้อย 
บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๓ 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งก่อสร้างถนนดินโคก
บ้านน้อย บ้านเพ็ดน้อย หมูที่ ๓   
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๑๑๐,๐๐๐ บ้านเพ็ด
น้อย หมู่ที่ 

๓ 

กองช่าง             

๖ โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุกเส้น
สนามม้า  บ้านหลุ่ง
จาน หมู่ท่ี ๗ 

 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนดินลงหินคลุก
เส้นสนามม้า  บ้านหลุ่งจาน หมู่ท่ี ๗      
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

 

๔๕,๐๐๐ 
 

บ้านหลุ่ง
จาน หมู่ท่ี ๗ 

กองช่าง             

๗ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกโคกหนองโน 
บ้านหนองช่องแมว  
หมู่ที่ ๒ 
 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งโครงการกอ่สร้าง
ถนนหินคลุกโคกหนองโน บ้านหนองช่อง
แมว  หมู่ที่ ๒ ตามแบบอบต.หันหว้ยทราย
กำหนด   
 

๓๑๒,๐๐๐ บ้านหนอง
ช่องแมว  
หมู่ที่ ๒ 

 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. 02 
 



๓๓ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๕.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๘ โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกจากบ้านชลประทาน  
หมู่ที่ ๙ ไปห้วยโสกข้ีหน ู
 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนหินคลกุ
จากบ้านชลประทาน  หมู่ที่ ๙ ไปห้วย
โสกข้ีหน ู ตามแบบอบต.หันห้วยทราย
กำหนด   

๑๐๔,๐๐๐ บ้าน
ชลประทาน  

หมู่ที่ ๙ 

กองช่าง             

๙ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านโนนหญ้า
นาง หมู่ที่ ๔ ไปคลอง
สมอแล้ง 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนหินคลกุ
จากบ้านโนนหญา้นาง หมู่ที่ ๔ ไป
คลองสมอแล้ง ตามแบบอบต.หันห้วย
ทรายกำหนด   
 

๒๑๑,๐๐๐ บ้านโนน
หญ้านาง 
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง             

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกท่ีพักสงฆ์พระปฐมไป
โนนสูง  บ้านหนองม่วง
ใหญ่  หมู่ที่ ๕ 
 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนหินคลกุท่ี
พักสงฆ์พระปฐมไปโนนสูง  บ้านหนอง
ม่วงใหญ่  หมู่ที่ ๕ 
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๒๕๗,๐๐๐ บ้านหนอง
ม่วงใหญ ่
หมู่ที่ ๕ 

 

กองช่าง             

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบสระใหญ่  บ้าน
หลุ่งจาน หมู่ท่ี ๗ 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนหินคลกุ
รอบสระใหญ่  บ้านหลุ่งจาน หมู่ท่ี ๗
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๒๖๘,๐๐๐ บ้านเพ็ด
น้อย หมู่ที่ 

๓ 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๔ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๕.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๒ โครงการก่อสร้างประตู

เปิด-ปิดน้ำ 
บ้านดอนกลอยหมู่ที่ ๖ 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งประตเูปิด-ปิดน้ำ 
บ้านดอนกลอยหมู่ที่ ๖  ตามแบบอบต.หัน
ห้วยทรายกำหนด   

๘๖,๗๐๐ บ้านดอน
กลอย 
หมู่ที่ ๖ 

กองช่าง             

๑๓ โค รงก ารก่ อส ร้ า งรา ง
ระบายน้ ำ  คสล . บ้ าน
โกรกหิน หมู่ที่ ๘  

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งรางระบายน้ำ 
คสล. บ้านโกรกหิน หมู่ที่ ๘ 
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๓๒๕,๐๐๐ บ้านหันห้วย
ทราย หมู่ที่ 

๑ 

กองช่าง             

๑๔ โค รงก ารก่ อส ร้ า งรา ง
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งรางระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๑๓๑,๐๐๐ บ้านดอน
กลอย หมู่ที่ 

๖ 

กองช่าง             

๑๕ โค รงก ารก่ อส ร้ า งรา ง
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
บ้านหันห้วยทรา หมู่ที่ ๑ 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งรางระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ ๑
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๔๕,๑๐๐ บ้านหัน
ห้วยทรา  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง             

๑๖ โค ร งก าร ล้ อ ม รั้ ว ล วด
หนามรอบสระประปา
หมู่ บ้ าน  บ้ านโกรกหิ น  
หมู่ที่ ๘ 

- เพื่อจ้างเหมาล้อมรั้วลวดหนามรอบสระ
ประปาหมู่บ้าน บ้านโกรกหิน  หมูท่ี่ ๘ 
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๗๔,๑๐๐ บ้านโกรก
หิน  หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๕ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๕.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๗ โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
หันห้วยทราย หมู่ที่ ๑ 
 

- เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ ๑ 
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๔๘๐,๐๐๐ บ้านหันห้วย
ทราย  

หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง             

๑๘ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้ านนางมู ล    ซองผม 
บ้านชลประทาน  หมู่ที่ ๙ 

- เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนางมูล   ซองผม บ้าน
ชลประทาน  หมู่ที่ ๙  ตามแบบอบต.หัน
ห้วยทรายกำหนด   

๑๓๘,๐๐๐ บ้าน
ชลประทาน  

หมู่ที่ ๙ 

กองช่าง             

๑๙ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายกอง ทามแก้ว  
บ้านชลประทาน  หมู่ที่ ๙ 
 

- เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เห ล็ กซอยบ้ านน ายกอง   ท ามแก้ ว      
บ้านชลประทาน  หมู่ที่ ๙ 
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๑๒๖,๐๐๐ บ้าน
ชลประทาน  

หมู่ที่ ๙ 
 

กองช่าง             

๒๐ โครงการปรับปรุงระบบ
ท่อประปาหมู่บ้าน บ้าน
โนนหญ้านาง  หมู่ที่ ๔ 

- เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อประปา
หมู่บ้าน บ้านโนนหญ้านาง  หมู่ที่ ๔ 
ตามแบบอบต.หันห้วยทรายกำหนด   

๑๓๙,๐๐๐ บ้านโนน
หญ้านาง  
หมู่ที่ ๔ 

 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๖ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๖.๑ แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการ ฟื้นฟูป่าชุมชนและ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมโครงการ 
ฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ  โดยปลูกต้นไม้ในท่ี
สาธารณประโยชน์สองข้างทาง   

๒๐,๐๐๐ ตำบลหัน
ห้วยทราย 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๓๗ 
 

  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๒ เคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เก็บขนขยะภายในหมู่บ้านใน

ตำบลหันห้วยทราย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการในการ
เก็บขนขยะภายในหมู่บ้านในตำบลหัน
ห้วยทราย 

๓๓๖,๐๐๐ ม.๑-๙ กองช่าง             

๒ จ้างเหมาบริการในการดูแล
กำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกลู
ภายในตำบลหันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการในการดูแล
กำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกลูภายในตำบลหัน
ห้วยทราย 

๑๔๔,๐๐๐ ม.๑-๙ กองช่าง             

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด. 02
แบบ ผด. 02 
 
 
02 
 



๓๘ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   ๗  ยุทธศาสตรด์้านศลิปะ วัฒนธรรมจารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและกีฬา   
   ๗.๑   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการปฏิบัติธรรมตำบลหัน

ห้วยทราย 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏบิัติ
ธรรมตำบลหันห้วยทราย 

 

๓๐,๐๐๐ ตำบลหัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๒ โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 

ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

 

๒๐,๐๐๐ ตำบลหัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการจดังานประเพณีบญุ
บั้งไฟ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. หัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 
, สำนักงาน

ปลัด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02
แบบ ผด. 02 
 
 
02 
 



๓๙ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   ๗  ยุทธศาสตรด์้านศลิปะ วัฒนธรรมจารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและกีฬา   
   ๗.๑   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ โครงการงานของดีอำเภอ

ประทาย 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการงานของดีอำเภอประทาย 

๕๐,๐๐๐ อบต. หัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

   

            

๕ โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 

๓๐,๐๐๐ อบต. หัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

   

            

๖ โครงการแช่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความ
สามัคคีของชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการแช่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความสามคัคี
ของชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. หัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 
, สำนักงาน

ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



๔๐ 
 

  

 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
๕ 
๕ 
 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

 
๕๖,๖๐๐ 
๙๒,๔๐๐ 

 

 
๓๗.๙๙ 
๖๒.๐๑ 

 

 
สำนักปลดั 

กองการศึกษาฯ 
 

รวมท้ังหมด 
 

๑๐ ๑๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01/1 
 



๔๑ 
 

  

 
 

บัญชีครุภณัฑ์/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
 

ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ 
   ๑.๑   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ลำดับ
ที ่

ประเภท 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 
 

จัดซื้อโตะ๊ทำงาน
ระดับ ๓-๖ 
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะทำงาน
ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี ้

๑๐,๐๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

สำนักงาน 
ปลัด 

   

            

๒ ครุภณัฑ ์
คอมพิว 
เตอร ์
 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
โน้ตบุ๊กสำหรับ
สำหรับ
สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กสำหรับสำหรบั
สำนักงาน 

๑๖,๐๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

สำนักงาน 
ปลัด 

 

            

๓ ครุภณัฑ ์
คอมพิว 
เตอร ์
 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน 
๓  เครื่อง เครื่องละ ๔,๐๐๐  บาท 

๑๒,๐๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

สำนักงาน 
ปลัด 

 

            

 

แบบ ผด. 02/1 



๔๒ 
 

  

 
 
 

บัญชีครุภณัฑ์/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
 

ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ 
   ๑.๑   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ลำดับ
ที ่

ประเภท 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมา

ณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ ครุภณัฑ ์
คอมพิว 
เตอร ์
 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
เลเชอร์หรือ 
LED ขาวดำ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ 
เครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาว
ดำ 

๒,๖๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

กองคลัง 
 

            

๕ ครุภณัฑ ์
คอมพิว 
เตอร ์
 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
โน้ตบุ๊กสำหรับ
สำหรับ
สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กสำหรับสำหรบั
สำนักงาน จำนวน ๑  เครื่อง 
เครื่องละ ๑๖,๐๐๐  บาท 

๑๖,๐๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

กองคลัง 
 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



๔๓ 
 

  

 
 

บัญชีครุภณัฑ์/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
 

ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ 
   ๑.๑   แผนงานการศึกษา  

ลำดับ
ที ่

ประเภท 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมา

ณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 
 

จัดซื้อช้ันไม้วาง
เอกสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อช้ันไม้วาง
เอกสารจำนวน ๓  ตัว 

๒๑,๐๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

๒ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 
 

จัดซื้อตูล้็อก
เกอร์ ๑๘ ช่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูล้็อกเกอร์ 
๑๘ ช่อง จำนวน ๓  ตู ้
ตู้ละ ๘,๐๐๐  บาท 

๒๔,๐๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

๓ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 
 

จัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ ๒  บาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กแบบ 
๒  บาน  จำนวน ๒  ตู ้
ตู้ละ ๕,๗๐๐  บาท 

๑๑,๔๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 

แบบ ผด. 02/1 



๔๔ 
 

  

 
 

บัญชีครุภณัฑ์/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย 
 

ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ 
   ๑.๑   แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

ประเภท 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมา

ณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 
 

จัดซื้อโตะ๊ทำงาน 
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อจัดซื้อโตะ๊
ทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด 
 

๓๐,๐๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

๕ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 
 

จัดซื้อโตะ๊
เอนกประสงค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อจัดซื้อโตะ๊
เอนกประสงค์ จำนวน ๒ ตัว 
 

๖,๐๐๐ อบต.  
หันห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 
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